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கூட்டுறவு வங்கிகள் 
Co - operative Banks 

 கூட்டுறவு 
ககாட்பாடுகளின்படி 
கூட்டுறவு வங்கிகள் 
இயங்குகின்றன.   

 விவசாயிகளள 
நாட்டின் 
பணச்சந்ளைகளுடன் 
இளணப்பகை 
இவ்வங்கிகளின் 
முக்கிய பணியாகும்.  
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மாநில  
கூட்டுறவு  

வங்கிகள் 

மத்ைிய கூட்டுறவு 
வங்கிகள் 

(மாவட்டஅளவில்) 

மத்ைிய கூட்டுறவு 

வங்கிகள் மற்றும் 
வங்கிகளின் 
ஒன்றியங்கள் 

மத்ைிய 
கூட்டுறவு 
நிலவள 
வங்கிகள் 

முைன்ளம 
கூட்டுறவு 
சங்கங்கள் 
(கிராம 
அளவில்) 

விவசாய 
கடன் 
சங்கங்கள்  

விவசாயம் 
அல்லாை 
கடன் 
சங்கங்கள் 



அ. முைன்ளம கூட்டுறவு சங்கங்கள்:  
Primary Agricultural Co-operative societies (PACS) 

 இது கடன் 
அளமப்பின் 
ஆணிகவர் ஆகும்.   

 இளை கிராமிய 
சங்கங்கள் 
என்றும் 
அளைக்கலாம்.   

11/11/2017 5 MMS 



அ.முைன்ளம கூட்டுறவு சங்கங்கள்:  
Primary Agricultural Co-operative societies (PACS) 

 இைன் அங்கத்ைினர்கள் 
அந்ைந்ை கிராமங்களள 
சார்ந்ைவர்கள்.   

 இச்சங்கங்கள் 
விவசாய கடன் 
சங்கங்கள் என்றும் 
விவசாயம் அல்லாை 
கடன் சங்கங்கள் 
என்றும் இரு 
வளகப்படும்.  
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அ.முைன்ளம கூட்டுறவு சங்கங்கள் பணிகள்: 
Functions of Primary Agricultural Co-operative societies 

 1. இளவ குறுகிய 
கால மற்றும் 
மத்ைிய கால 
கடன்களள 
விவசாயிகளுக்கு 
வைங்குகிறது.  

 2. உரம் மற்றும் 
விளைகள் 
பகிர்ந்ைளிக்கிறது.  
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அ.முைன்ளம கூட்டுறவு சங்கங்கள் பணிகள்: 
Functions of Primary Agricultural Co-operative societies 

 3.ைனது 
அங்கத்ைினர்களுக்கு 
நுகர் பபாருட்களள 
பகிர்ந்ைளிக்கிறது.  

 4. கிராமங்களில் 
பால், முட்ளட, 
சர்க்களர 
ஆகியவற்றின் 
உற்பத்ைிக்கு 
உைவுகிறது. 
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ஆ.மத்ைிய கூட்டுறவு வங்கிகள் : 
Central Co-operative Banks (CCB) 

 மாவட்ட அளவில் உள்ள 
எல்லா முைன்ளம 
சங்கங்களும் இளணந்ை ஒரு 
கூட்டளமப்பாகும்.   

 ஆைலால், இது மாவட்ட 
மத்ைிய கூட்டுறவு வங்கி 
என்றும் அளைக்கப்படுகிறது.   

 முைன்ளம கடன் சங்கங்களள 

இவ்வங்கி கமற்பார்ளவயிட்டு 
கட்டுப்படுத்துவதுடன் பண 
உைவியும் அளிக்கிறது. 
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மத்ைிய கூட்டுறவு வங்கிகள் பணிகள் 

Functions of Central Co-operative Banks  

 1. இளவ முைன்ளம கடன் 
சங்கங்களுக்கு பண உைவி 
அளிக்கிறது. 

 2. பிளணயத்ைின் 
அடிப்பளடயில் ைனிப்பட்ட 
வாடிக்ளகயாளருக்கு கடன் 
உைவி ைருகிறது. 

 3. நிளல ளவப்புகளள 
ஏற்றுக் பகாண்டு வணிக 
வங்கிகளள விட அைிக 
வட்டி வைங்குகிறது. 
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மத்ைிய கூட்டுறவு வங்கிகள் பணிகள் 

Functions of Central Co-operative Banks  

 4. வாடிக்ளகயாளர்களுக்கு 
பணத்ளை பசலுத்துவைில் 
உைவுகிறது.  

 5. முைன்ளம கூட்டுறவு 
சங்கங்களின் 
பிரச்சளனகளள ைீர்க்க 
உைவுகிறது. 

 6. முைன்ளம கூட்டுறவு 
சங்கங்களின் 
பசயல்பாடுகளள 
கமற்பார்ளவயிட்டு 
கட்டுப்படுத்துகிறது. 
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இ.மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள் :   
State Co-operative Banks (SCB) 

 
 இது மாவட்ட அளவிலான 
மத்ைிய கூட்டுறவு 
வங்கிகளின் கூட்டு 
அளமப்பாகும்.    

 ஓவ்பவாரு மாநிலத்ைிலும் 
ஒரு மாநில மத்ைிய 
கூட்டுறவு வங்கி உள்ளது.   

 மூன்றடுக்கு அளமப்பில் 
இதுகவ உச்சநிளல வங்கி 
எனப்படுகிறது. 
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மாநில கூட்டுறவுவங்கியின் பணிகள் 

Functions of State Co-operative Banks 

 1. முைன்ளம மற்றும் 
மத்ைிய கூட்டுறவு 
வங்கிகளின் 
பசயல்பாடுகளள 
ஒருங்கிளணக்கிறது. 

 2. கூட்டுறவு 
அளமப்புகளின் 
நன்ளமக்காக இட்டு 
ளவப்புகளள ஒன்று 
ைிரட்டுகிறது. 
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மாநில கூட்டுறவுவங்கியின் பணிகள் 

Functions of State Co-operative Banks 

 3. மத்ைிய கூட்டுறவு 
வங்கிகளுக்கிளடகய 
சமநிளலளய 
கபணுகிறது. 

 4. இது ஒரு வணிக 
வங்கியாகவும் 
பசயல்படுகிறது. 
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ஈ.நிலவள வங்கி:               
Land Development Banks 

 இளவ முன்பு நில 
அடமான வங்கிகள் 
என 
அளைக்கப்பட்டன.   

 இைன் 
அளமப்புமுளற 
எல்லா 
மாநிலங்களிலும் 
ஒகர 
மாைிரியில்ளல.  
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ஈ.நிலவள வங்கி:               
Land Development Banks 

 சில 
மாநிலங்களில் 
ைனித்தும் சில 
மாநிலங்களில் 
ஒன்றிளணந்தும் 
பசயல்படுகிறது.  

 இன்னும் சில 
மாநிலங்களில் 
இது கலளவயாக 
இருந்தும் 
பசயல்படுகிறது. 
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ஈ.நிலவள வங்கியின் பணிகள் : 
Functions of Land Development Banks 

 1. இது விவசாயிகளுக்கு 
பளைய கடன்களள ைிருப்பி 
பசலுத்துவைற்காகவும், 
நிலத்ளை கமம்படுத்ைவும் 
நீண்ட கால கடன் 
வைங்குகிறது. 

 2. அடமானம் 
ளவக்கப்பட்ட நிலத்ளை 
மீட்கவும்,   கடன் உைவி 
அளிக்கிறது. 
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ஈ.நிலவள வங்கியின் பணிகள் : 
Functions of Land Development Banks 

 3. கமலும், 
கிராமப்புறங்களில் 
சிறு மட்டும் 
குடிளச 
பைாைில்களுக்கு 
கடன் உைவி 
பசய்கிறது.  

11/11/2017 18 MMS 



உ.ைனித்து இயங்கும் உள்நாட்டு வங்கியர்கள் 

INDIGENOUS BANKERS 

 இவர்களள நாட்டு 
வங்கியர் என்றும் 
அளைக்கலாம்.   

 இவர்கள் இந்ைிய ளமய 
வங்கியின் 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 
வராைவர்கள்.   

 எடுத்துக்காட்டு : கடன் 
வைங்கும் மார்வாடிகள், 
பசட்டியார்கள், நளக 
அடகு பிடிப்கபார்.  
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உ.ைனித்து இயங்கும் உள்நாட்டு வங்கியர்கள் 

INDIGENOUS BANKERS 

 இவர்கள் இட்டு ளவப்ளப 
பபற்றுக் பகாள்வதுடன், 
மாற்றுமுளற 
ஆவணங்களிலும் 
வாணிபம் பசய்கிறார்கள்.  

 இவ்வளக வங்கியர்கள் 
ைங்களின் பசாந்ை 
முைலீடுகள் மற்றும் 
ஒருவர் 
மற்றவரிடமிருந்து பபற்ற 
கடன் மூலமும் 
வாணிகம் பசய்கிறார்கள். 
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உள்நாட்டு வங்கியர்களின் பணிகள் 
FUNCTIONS OF INDIGENOUS BANKERS 

 1. அைிக வட்டிக்கு ஒரு 
குறிப்பிட்ட 
காலத்ைிற்கு  இட்டு 
ளவப்ளப 
பபறுகிறார்கள். 

 2. நளககள், 
விளளபபாருள்கள், 
ஏளனய பபாருள்களின் 
மீது கடன் 
வைங்குகிறார்கள். 
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உள்நாட்டு வங்கியர்களின் பணிகள் 
FUNCTIONS OF INDIGENOUS BANKERS 

 3. உண்டியல்களள 
எழுதுைல், 
வாங்குைல், 
விற்றல் ஆகிய 
பணிகளளயும் 
பசய்கிறார்கள். 

 4. சில்லளற 
மற்றும் பமாத்ை 
வியாபாரிகளுக்கு 
கடன் உைவி 
பசய்கிறார்கள். 
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உள்நாட்டு வங்கியர்களின் பணிகள் 
FUNCTIONS OF INDIGENOUS BANKERS 

 5. உணவுப் பபாருள் 
மற்றும் உணவுப் 
பபாருள் அல்லாை 
மற்ற விளள 
பபாருள்களின் யூக 
வணிகத்ைிலும் 
ஈடுபடுகின்றனர்.  

 6. நிறுவனங்களுக்கு 
ைரகு 
முகவர்களாகவும் 
பசயல்படுகின்றனர். 
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உள்நாட்டு வங்கியர்களின் பணிகள் 
FUNCTIONS OF INDIGENOUS BANKERS 

 7. வங்கி பைாைில் சாராை 
சிலர் ைங்களின் பசாந்ை 
உற்பத்ைி அல்லது கசளவ 
நிறுவனங்களளயும் 
நடத்துகின்றனர். 

 8. இன்னும் சிலர் 
நிறுமங்களின் பங்கு முைல் 
மற்றும் கடன் பத்ைிரங்கள் 
வாங்குவைன் மூலம் 
அந்நிறுமங்களுக்கு நீண்ட 
கால நிைி வசைியும் 
பசய்கின்றனர். 
 11/11/2017 24 MMS 



கடன் பபறுகவார் உள்நாட்டு  வங்கியரிடமிருந்து  
கடன் பபறுவளை சுலபமானைாக கருைக்காரணம். 

 

 1. குளறந்ைளவு 
சட்ட சடங்குகள். 

 2. குறிப்பிட்ட 
வணிக கநரமின்ளம. 

 3. கநரடியான 
மற்றும் 
உடனடியான 
அணுகுமுளற. 

 4. கடளன ைிருப்பிச் 
பசலுத்துவைில் 
கண்டிப்பின்ளம. 
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இந்ைிய ளமய வங்கி   
RESERVE BANK OF INDIA  

 1935-ல் இந்ைிய ளமய வங்கி 
கைாற்றுவிக்கப்பட்டது.   

 இதுைான் இந்ைியாவின் 
மத்ைிய வங்கியாகும்.    

 கநாக்கங்கள் Objectives of RBI  
 1. அந்நியச் பசலாவணிளய 
ஒழுங்குபடுத்துைல் மற்றும் 
நிர்வகித்ைல். 

 2. வலிளம வாய்ந்ை 
கபாதுமான வங்கி மற்றும் 
கடன் அளமப்பு முளறளய 
எற்படுத்துைல். 

11/11/2017 26 MMS 



இந்ைிய ளமய வங்கியின் கநாக்கங்கள்    

Objectives of RBI 

 3.பைாைிற்சாளலகளுக்கு 
நிைி வசைிளய 
அைிகரிப்பைற்காக 
ைனிப்பட்ட சிறப்பான 
நிறுவனங்களள 
ஏற்படுத்துைல். 

 4.நாட்டின் பபாருளாைார 
முன்கனற்றத்ைிற்காக 
அரசு மற்றும் ைிட்ட 
அளமப்புகளுக்கு 
ஆைரவு ைருைல். 
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இந்ைிய ளமய வங்கியின் கநாக்கங்கள்    

Objectives of RBI 

 5. இந்ைிய வங்கி 
அளமப்ளப 
நிர்வகித்ைல் 
மற்றும் 
கட்டுப்படுத்துைல். 

 6. கைசத்ைின் 
பணக்பகாள்ளகளய 
நிளறகவற்றுைல். 
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இந்ைிய ளமய வங்கியின் பணிகள்:               
Functions of RBI 

 1.ரூபாய் கநாட்டு 
பவளியிடுைல்: Issue of currency note   

 இந்ைிய ளமய வங்கி ஒரு 
ரூபாய் கநாட்டு, ஒரு 
ரூபாய் நாணயம் மற்றும் 
அைற்கு குளறந்ை 
நாணயங்களளத் ைவிர, 
அளனத்து ரூபாய் 
கநாட்டுகளளயும் அச்சிட்டு 
பவளியிடுவைற்கான ைனி 
அைிகாரம் உளடயது.  
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1.ரூபாய் கநாட்டு பவளியிடுைல்:        
Issue of currency note   

 இந்ை ரூபாய் 
கநாட்டுகள் 
இவ்வங்கியின் 
கநாட்டு பவளியடீ்டு 
துளறயினரால் 
அச்சிட்டு 
பவளியிடப்படுகிறது.  
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2. அரசின் வங்கியர்:                          
Banker to the Government 

 இந்ைிய ளமய வங்கி 
அரசின் 
வங்கியராகவும், 
முகவராகவும் 
பசயல்படுகிறது.  

 இது கீழ்கண்ட 
கசளவகளள 
வைங்குகிறது. 

 அ. அரசின் பராக்கக் 
ளகயிருப்ளப 
ளகயாளுைல் மற்றும் 
கபணுைல். 
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2.அரசின் வங்கியர்:                          
Banker to the Government 

 ஆ. அரசின் சார்பாக 
பணத்ளை பபறுைல் 
மற்றும் பசலுத்துைல். 

 இ. அரசு 
பத்ைிரங்களள 
வாங்குைல் மற்றும் 
விற்றல். 

 ஈ.   அரசின் சார்பாக 
கருவூல 
உண்டியல்களள 
விற்பளன பசய்ைல்.  
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2.அரசின் வங்கியர்:                          
Banker to the Government 

 உ. ஐந்ைாண்டு 
ைிட்டங்களுக்கான 
நிைி வைங்குைல், 
நாட்டின் அந்நிய 
பசலுத்துநிளல 
பசலாவணி 
சம்பந்ைமான 
விவகாரங்களில் 
அரசுக்கு 
ஆகலாசளன 
அளித்ைல்.  
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2.அரசின் வங்கியர்:                          
Banker to the Government 

 ஊ.  இவ்வங்கியானது 
பன்னாட்டு பண நிைி  
(IMF), உலக வங்கி  
(World Bank), பன்னாட்டு 
நிைி கைகம் (IFC) மற்றும் 
ஏற்றுமைி - இறக்குமைி 
வங்கிகள் 
ஆகியவற்றுடனான 
விவகாரங்களில் அரசின் 
முகவராக 
பசயல்படுைல். 
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3.வங்கியர்களின் வங்கி:                     
Bankers’ Bank 

 வங்கி ஒழுங்காற்றுச் 
சட்டம் 1949-ன்படி, 
ஒவ்பவாரு வங்கியும், 
இந்ைிய ளமய 
வங்கியிடம் ஒரு 
குறிப்பிட்ட குளறந்ைபட்ச 
பராக்க ளகயிருப்ளப 
ளவத்ைிருப்பது 
கட்டாயமாகும்.   

 இளைத்ைான் பராக்க 
இருப்பு வைீம் 
என்கிகறாம்.   
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3.வங்கியர்களின் வங்கி:                     
Bankers’ Bank 

 பட்டியலிலுள்ள வங்கிகள் 
இந்ைிய ளமய 
வங்கியிடமிருந்து 
ைகுைியான பிளணயங்களின் 
அடிப்பளடயிலும் மற்றும் 
உண்டியல்களள மறு 
வட்டம் பசய்வைன் 
மூலமும் கடன் உைவி 
பபறலாம்.   

 இவ்வாறாக இது 
வங்கியர்களின் வங்கியாக 
பசயல்படுகிறது. 
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4.கடன் கட்டுப்பாட்டாளர்:          
Controller of Credit 

 நாட்டில் சீரான 
விளலவாசிகளள 
கபணுவைற்காக, 
இந்ைிய ளமய வங்கி 
பணப் புைக்கத்ளையும், 
கடளனயும் 
கட்டுப்படுத்துகிறது.  

 பின்வரும் முளறகளள 
ளகயாண்டு இவ்வங்கி 
வணிகவங்கிகள் 
வைங்கும் கடளன 
கட்டுப்படுத்துகிறது. 
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பல்வளக கடன் கட்டுப்பாட்டு முளறகள்: 
Different methods of credit control 

 1.கடனளவு கட்டுப்பாட்டு 
முளறகள்: Quantitative Credit 

Control Methods  

 இம்முளறயில் ளமய 
வங்கி, வணிக 
வங்கிகளால் 
அளிக்கப்படும் கடன் 
அளளவ கீழ்கண்ட 
கருவிகளின் மூலம் 
கட்டுப்படுத்துகிறது. 
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அ.வங்கி வைீம் :Bank Rate 

 இது உண்டியல்களள, 
வங்கிகள் மத்ைிய 
வங்கியிடம் வட்டம் 
மற்றும் மறுவட்டம் 
பசய்யும் கைிவு 
வைீத்ளை குறிக்கிறது.   

 பணவகீ்கக்  காலத்ைில் 
இவ்வைீம 
அைிகரிக்கப்படுகிறது.   

 பணவாட்டத்ைின்  கபாது 
இவ்வைீம் 
குளறக்கப்படுகிறது. 
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ஆ.பவளிஅங்காடி நடவடிக்ளககள்: 
Open Market Operation 

 மத்ைிய 
வங்கியானது  
கநரடியாக பவளி 
அங்காடிகளில் 
அரசு 
பத்ைிரங்களள  
வாங்குைலும், 
விற்றலும், பவளி  
அங்காடி 
நடவடிக்ளககள் 
எனப்படுகிறது.   
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ஆ.பவளிஅங்காடி நடவடிக்ளககள்: 
Open Market Operation 

 பணவகீ்கத்ைின் கபாது 
ளமய வங்கி 
பத்ைிரங்களள  
விற்கிறது.   

 பணவாட்டத்ைின் 
கபாது ளமய வங்கி 
பத்ைிரங்களள வாங்கி, 
வணிக வங்கிகளுக்கு 
பராக்கமளிக்கிறது. 
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இ. சட்டபூர்வ பராக்க வைீ மாறுைல் : 
Variable reserve ratio 

 ஒவ்பவாரு வணிக 
வங்கியும் 
ைன்னிடமுள்ள 
பமாத்ை இட்டு 
ளவப்புகளின் அளளவ 
பபாறுத்து ஒரு 
குளறந்ைபட்ச பராக்க 
ளகயிருப்ளப இந்ைிய 
ளமய வங்கியிடம் 
இட்டு ளவத்ைிருக்க 
கவண்டியது 
அவசியம்.   
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இ. சட்டபூர்வ பராக்க வைீ மாறுைல் : 
Variable reserve ratio 

 பணவகீ்க 
காலத்ைில் 
இவ்வைீம் 
உயர்த்ைப்படுகிறது.   

 

 பணவாட்டத்ைின்
கபாது இவ்வைீம் 
குளறக்கப்படுகிறது.  
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2.கடன்ைன்ளம கட்டுப்பாட்டு முளறகள்: 
Qualitative Methods 

 இம்முளறளய 
கைர்ந்பைடுத்ை கடன் 
கட்டுப்பாட்டு முளற 
என்றும் கூறலாம்.   

 பின்வரும் கருவிகள் 
இம்முளறயில் 
பயன்படுத்ைப்படுகின்றன 
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அ.வரம்பு குறித்ைல்: 
Fixation of Margin  

 பிளணயங்களின் மைிப்பின் 
அடிப்பளடயில் வங்கி 
கடன் வைங்குகிறது.   

 கடன் பைாளகயானது 
வங்கியருளடய வரம்பு 
கைளவளயப் பபாறுத்ைது.   

 வரம்பு என்பது 
பிளணயத்ைின் சந்ளை 
மைிப்பிற்கும், கடன் 
பைாளகக்கும் உள்ள 
வித்ைியாசத்ளை 
குறிக்கிறது.   
 11/11/2017 45 MMS 



அ.வரம்பு குறித்ைல்: 
Fixation of Margin  

 ளமய வங்கிக்கு 
இவ்வரம்புகளள மாற்றும் 
அைிகாரமுண்டு.   

 இைனால், வணிக 
வங்கிகள் வைங்கும் கடன் 
கட்டுட்படுத்ைப்படுகிறது.   

 பணவகீ்க காலத்ைில் 
அைிக வரம்பும், பண 
வாட்ட காலத்ைில் 
குளறந்ை வரம்பும் ளமய 
வங்கியால் 
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. 
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ஆ.நுகர்கவார் கடன் பநறிப்படுத்துைல்:   
Regulation of consumer credit 

  வாடிக்ளகயாளர்கள் 
பபாருள்களளயும், 
கசளவகளளயும் உடகன 
பபற்று அைன் விளலளய 
பின்னர் பசலுத்துவைற்காக, 
வங்கிகளிடமிருந்து கடன் 
பபறுகின்றனர்.  

 நுகர்கவாரின் நீண்டகால 
பபாருள்களள 
வாங்குவைற்காக ைரப்படும் 
ஒரு குறுகிய கால கடன் 
என்றும் கூறப்படுகிறது.  
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ஆ.நுகர்கவார் கடன் பநறிப்படுத்துைல்:   
Regulation of consumer credit 

 நுகர்கவார் கடளன 
பநறிப்படுத்துவைற்காக, 
முன் கட்டும் 
பணஅளவிலும் அைிகபட்ச 
ைவளணக் காலத்ைிலும் 
மாற்றம் 
பசய்யப்படுகிறது.  

 இவ்வாறாக, நுகர்கவார் 
கடன் மலிவாககவா 
அல்லது விளல 
உயர்வாககவா 
ஆக்கப்படுகிறது. 
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இ.கநரடி நடவடிக்ளக:   Direct action 

 வங்கி கடனின் 
அளளவ பநறிப்படுத்ை, 
ளமயவங்கி, வணிக 
வங்கிகளுக்கு 
அவ்வப்கபாது 
வைிகாட்டு 
ஆளணகளள 
பவளியிடுகிறது.  

 இவ்வாளண 
வாய்பமாைியாககவா, 
கவண்டுககாளாககவா, 
எச்சரிக்ளகயாககவா, 
இருக்கலாம்.  
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இ.கநரடி நடவடிக்ளக:   Direct action 

 இவ்வளக 
ஆளணகளின் 
மூலம் ளமய 
வங்கி நாட்டின் 
பமாத்ை கடன் 
அளளவ 
குளறக்ககவா 
அல்லது 
அைிகரிக்ககவா 
பசய்யலாம்.  
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ஈ.கடன் பங்கீடு (Rationing of credit) 
 வணிக வங்கிகள் 
வைங்கும் கடன் 
எந்ை 
கநாக்கத்ைிற்காக 
வைங்கப்படுகிறது 
என்பளை 
பநறிப்படுத்ைி 
கட்டுப்படுத்தும் 
முளறகய 
இதுவாகும்.   

 இது இரண்டு 
வளகப்படும். 
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ஈ.  கடன் பங்கீடு (Rationing of credit) 
 1.மாறும் துளற 
உச்சவரம்பு: Variable 

portfolio ceilings 
இம்முளறயில் 
ளமய வங்கி 
ஒவ்பவாரு வணிக 
வங்கிக்கும் பமாத்ை 
கடன் மற்றும் முன் 
பணத்ைிற்கு ஒரு 
உச்ச வரம்ளப 
நிர்ணயிக்கிறது.  
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2.மாறும்  மூலைன  பசாத்துக்கள் விகிைம்: 
Variable capital assets ratio 

 இம்முளறயில்  ளமய 
வங்கியானது, வணிக 
வங்கியின் 
மூலைனத்ைிற்கும், 
பமாத்ை 
பசாத்துக்களுக்கும் 
இளடகய இருக்க 
கவண்டிய விகிைத்ளை 
நிர்ணயிக்கிறது.  

 இந்ை வைீத்ளை 
மாற்றுவைன் மூலம் 
கடளன 
பநறிப்படுத்ைலாம். 
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உ. அறிவுறுத்ைல்:     Moral Suasion 

 இந்ைிய ளமய வங்கியில் 
ளகயாளப்படும்  ஒரு கருளண 
மிக்க முளறயாகும்.   

 இம்முளறயில் வணிக 
வங்கிகள் கடிைங்கள் 
எழுதுவைன் மூலமாகவும், 
இயக்குநர் அளவ கூட்டம் 
நடத்துவைன் மூலமும் ைனது 
ஆளணகளின்படி பின்பற்றி 
பசயல்பட 
ஆகலாசளனகளளயும், 
அறிவுளரகளளயும் ளமய 
வங்கி வைங்குகிறது. 
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5.அந்நிய பசலாவணி இருப்புகளின் 
பாதுகாப்பாளர் : 

Custodian of Foreign Exchange reserves 

 ஏளனய கைசங்களின் 
பணத்ைின் மைிப்ளப 
ஒட்டி அந்நிய 
பசலாவணி 
இருப்ளபயும், இந்ைிய 
நாட்டு ரூபாயின் 
மாற்றத்ைக்க 
மைிப்ளபயும் ளமய 
வங்கி 
கட்டுப்டுத்துகிறது.  
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5.அந்நிய பசலாவணி இருப்புகளின் 
பாதுகாப்பாளர் : 

Custodian of Foreign Exchange reserves 

 அந்நிய 
பசலாவணிகள் 
மத்ைிய 
வங்கியிடகமா 
அல்லது அைன் 
அைிகாரம் பபற்ற 
வங்கியிடகமா 
ைான் மாற்றம் 
பசய்யப்பட 
கவண்டும். 

11/11/2017 56 MMS 



6.புள்ளி விபரங்களள பிரசுரம் பசய்ைல்: 
Publication of data 

 நிைி, உற்பத்ைி 
பசலுத்துநிளல, 
விளலவாசி கபான்ற 
பபாருளாைார 
விவகாரங்களளப் 
பற்றிய புள்ளி 
விவரங்களளச் 
கசகரித்து ளமய 
வங்கி அறிக்ளககள் 
மற்றும் பவளியடீுகள் 
மூலமாக பிரசுரம் 
பசய்கிறது. 
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7.  வங்கிகளின் மத்ைிய ைீர்வகம் : 
Bank of Central Clearance 

 இந்ைிய ளமய வங்கியானது 
பல்கவறு வணிக 
வங்கிகளுக்கு 
இளடகயயான 
கணக்குகளள ைீர்வு 
பசய்வைில் ஒரு மத்ைிய 
ைீர்வாகமாக 
பசயல்படுகிறது   

 ளமய வங்கியின் கிளளகள் 
இல்லாை இடங்களில், 
பாரை ஸ்கடட் வங்கியானது 
இவ்கவளலளய பசய்கிறது. 
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8. கமம்பாட்டு மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள்: 
Promotional and Developmental Functions 

 விவசாயம், 
பைாைிற்சாளல, எற்றுமைி 
ஆகிய இவற்றின் 
வளர்ச்சிக்கு ளமய வங்கி 
நிைி உைவி பசய்கிறது.   

 ளமய வங்கி, 
பபாருளாைார ரீைியாக 
பலவனீமாக உள்ள 
பகுைிக்கும், முன்னுரிளம 
பகுைிகளுக்கும் சலுளக 
வைீத்ைில் கடன் 
உைவியளிக்கிறது.   

 11/11/2017 59 MMS 



8. கமம்பாட்டு மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள்: 
Promotional and Developmental Functions 

 ளமய வங்கி, வணிக 
வங்கிகளும் மற்ற 
நிைி நிறுவனங்களும் 
மறுவட்டம் பசய்ய 
வசைியாக 
பநறிமுளறப்படுத்ைப்
பட்ட உண்டியல் 
சந்ளைளய 
வளர்ப்பைில் முக்கிய 
பங்கு எடுத்துக் 
பகாள்கிறது.   
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8. கமம்பாட்டு மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள்: 
Promotional and Developmental Functions 

 கைசத்ைின் வங்கி அளமப்பு 
முளறயின் வளர்ச்சிக்கும்,  
பநறிப்படுத்ைப்படுைலுக்கும் 
ளமய வங்கி உைவுகிறது.   

 முன்னனி வங்கி 
ைிட்டத்ைின் மூலம் வங்கி 
வசைிகளள கைசத்ைின் 
பல்கவறு மூளல 
முடுக்குகளுக்கும் 
பசன்றளடயுமாறு ளமய 
வங்கி பசய்கிறது.   
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8. கமம்பாட்டு மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள்: 
Promotional and Developmental Functions 

 இம்ளமய வங்கி இந்ைிய 
பைாைில் வளர்ச்சி வங்கி 
(IDBI), இந்ைிய பைாைில் 
நிைி கைகம்  (IFC), 
இந்ைிய பைாைில் கடன் 
மற்றும் முைலீட்டுக் 
கைகம் (ICICI), சிறு 
பைாைில் வளர்ச்சி வங்கி 
(SIDBI)  ஆகியவற்ளற 
கமம்படுத்துவைில் ளமய 
வங்கி உைவியுள்ளது. 
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